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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

สถานการณก์ารผลิตภาคอุตสาหกรรม 
Indicators 2559 2560 2561 
%YoY Year ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Year ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. Year(f)

MPI* 1.4 4.0 5.6 5.3 1.0 6.3 5.8 2.5 4.7 4.6 3.2 3.1 2.9 5.0 4.6 3.0

* MPI ได้มีการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมประจําปี 2561 โดยได้มีการแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ และ จัดทําดัชนี
อุตสาหกรรมโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ปีฐาน 2554 ถ่วงน้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม และมูลค่าผลผลิต ท่ีอ้างอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรม
การผลิต ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท้ังนี้ ได้มีการปรับปรุงค่าถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าเพ่ิมท่ีสะท้อนกับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้น 

 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 ยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 15 นับจาก

เดือนพฤษภาคม 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน    
เป็นผลจากการส่งออกที่ ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเน่ือง โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือน
กรกฎาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.7  

เมื่อพิจารณาข้อมูล MPI ย้อนหลัง 3 เดือน เทียบกับปีก่อน (%YoY) จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กล่าวคือ ในเดือนเมษายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.1 
เดือนพฤษภาคมร้อยละ 2.9 และเดือนมิถุนายนร้อยละ 5.0 ส่งผลให้ MPI ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 ที่ MPI ขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.9 สะท้อนทิศทางการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น 

 

Indicators 2560 2561
%MoM ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

MPI -2.8 4.4 1.6 -5.0 6.5 -3.2 5.0 -0.1 10.5 -20.9 14.7 -1.1 -3.1 

สําหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
หรือ MPI (%MoM) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามปกติ กล่าวคือ ในเดือนเมษายนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ     
-20.9 เดือนพฤษภาคมร้อยละ 14.7 และเดือนมิถุนายนร้อยละ -1.1 ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลในรอบปี ที่ MPI จะชะลอ
ตัวลงในเดือนเมษายนจากการที่โรงงานส่วนใหญ่ปิดทําการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน  

อุตสาหกรรมสําคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัว คือ 
 รถยนต์ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.1 (จํานวนคัน) เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 13 จากรถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์น่ังขนาดไม่เกิน 1800 ซีซี ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่
ในสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มคนช้ันกลางและผู้ที่ซื้อไปประกอบอาชีพ (กรณีของรถกระบะ) สะท้อนความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคท่ีมีทิศทางที่ดี นอกจากน้ีตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ทําให้ยอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.7 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.15 

 



 

2 
 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

 นํ้าตาลทราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 82.3 จากผลผลิตอ้อยที่มีปริมาณมากในปีน้ีทําให้มีการแปรสภาพนํ้าตาล
ทรายดิบเป็นนํ้าตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธ์ิได้มากกว่าปีก่อน โดยการผลิตนํ้าตาลทรายขาวนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าอัดลม อาหารสําเร็จรูป และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ส่วนนํ้าตาลทรายบริสุทธ์ินําไปใช้ใน
อุตสาหกรรม ที่ต้องการวัตถุดิบที่มีความบริสุทธ์ิเป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมบํารุงกําลัง และผลิตภัณฑ์ที่
จําเป็นต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน 

 ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 ตามความต้องการของตลาดอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยตลาดส่งออกหลักที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ทั้งน้ีประเทศไทยยังจําเป็นที่จะต้องพ่ึงพา
สินค้านําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งออก ทําให้อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังมีการผลิตขั้นต้นนํ้าค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นกลางน้ําและปลายนํ้าเป็นส่วนมาก 

 การกลั่นปิโตรเลียม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2 ตามความต้องการใช้เดินทางขนส่งและความต้องการใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 

 ผลิตภัณฑ์ยางที่มิใช่ยางรถยนต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.82 จากสินค้ายางแท่งเป็นหลัก เน่ืองจากในปีก่อนราคา
ยางมีความผันผวน ทําให้ลูกค้าที่ประเทศจีนชะลอคําสั่งซื้อ แต่มาในปีน้ีมีนํ้ายางออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ทําให้
ราคายางปรับตัวลดลง ทําให้ลูกค้าเริ่มมีคําสั่งซื้อกลับเข้ามาหลังจากชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2561 จะขยายตัวเป็นบวกเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.0      
(ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งทําให้การส่งออกและ
ภาคการผลิตขยายตัวในเกณฑ์ดี นอกจากน้ีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งขึ้นตาม
การเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการฟ้ืนตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุน
ภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของความเช่ือมั่นในภาคธุรกิจ และการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้กําลังการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ีในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 69.21 ปรับตัวดี
ขึ้นจากช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 ที่อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 66.74 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

 

 

 

 

 

เครื่องชีภ้าวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เดือนกรกฎาคม 2561 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เดือนกรกฎาคม 2561 
 การนําเขา้ของภาคอุตสาหกรรมไทย  

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์                                                           ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การนําเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 1,473.0      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการนําเข้าเคร่ืองสูบลม เครื่องสูบ
ของเหลว  เครื่องจักรใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ  และเคร่ืองจักรใช้ในการแปรรูปโลหะ  

การนําเข้าสินค้าวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไม่รวมทองคํา) ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 7,277.8       
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการนําเข้าอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เคมีภัณฑ์  เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

    
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม    ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 309 โรงงาน 
ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 18.9 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7 
(%YoY) 

 มูลค่าเงินลงทุนรวมจากโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่ารวม 
22,938.1 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 22.41 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 7.8 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานเร่ิมประกอบกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการ
ทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ (25 โรงงาน) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุดหรือลอก กรวด 
ทราย หรือดิน (22 โรงงาน)” 

“อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อน จํานวนเงินทุน 4,725.7 ล้านบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของ
อาหาร จํานวนเงินทุน 2,818 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

 สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานท่ีปิดดําเนินกิจการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 129 ราย ลดลงจากเดือน
มิถุนายน 2561 ร้อยละ 18.4 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50.4 (%YoY) 

 เงินทุนของการเลิกกิจการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่ารวม 1,760.4 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
มิถุนายน 2561 ร้อยละ 60.7 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 85.2 (%YoY) 

“อุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานที่การเลิกกิจการมากท่ีสุด ในเดือนกรกฎาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการขุด
หรือลอก กรวด ทราย หรือดิน (12 โรงงาน) และอุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์     
(9 โรงงาน)  

“อุตสาหกรรมที่มีการเลิกประกอบกิจการโดยมีเงินลงทุนสูงสุด ในเดือนกรกฎาคม 2561 คือ อุตสาหกรรมการ
บรรจุก๊าซ มูลค่าเงินลงทุน 318 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
มูลค่าเงินลงทุน 288 ล้านบาท” 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561  

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา เดือนกรกฎาคม 2561 
1. อุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การผลิต กลุ่มสินค้าอาหารเดือนกรกฎาคม 2561 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.5 (%YoY) แบ่งเป็น 

1) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ คือ น้ําตาลทราย 

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 84.7 (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนมาก ประกอบกับการผลิตทูน่ากระป๋อง

ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.1 (%YoY) จากความกดดันด้านราคา

วัตถุดิบและราคาสินค้าคลายตัว ทําให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มคําสั่งซ้ือ

มากข้ึน  

2) กลุ่มสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ บะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูป  และนมพร้อมดื่ม การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.2 

และ 4.3 ตามลําดับ (%YoY) เนื่องจากความต้องการบริโภค

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ 

 การจําหน่ายในประเทศ ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหาร 

ในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 0.8 

(%YoY) เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน 

 ตลาดส่งออก ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหาร เดือน

กรกฎาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนใน

เกือบทุกสินค้า เช่น ซาร์ดีนกระป๋อง  ข้าวขาว  น้ําตาลทราย  ไก่สด  

แช่เย็นแช่แข็ง  ทูน่ากระป๋อง  สิ่งปรุงรส  แป้งมันสําปะหลัง  ไก่แปรรูป  

ข้าวโพดหวานกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ข้าว ปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 57.5  

53.8  41.0  29.5  21.3  16.9  16.8  9.9  4.6  และ 4.0 ตามลําดับ 

(%YoY)  เนื่องจากความต้องการสินค้าของตลาดโลกที่ขยายตัวตาม

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก  

 คาดการณ์แนวโน้ม คาดว่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกใน
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเดือนสิงหาคม 2561 มีแนวโน้มปรับตัว

เพิ่มข้ึน เนื่องจากโอกาสขยายการส่งออกไปจีนเพิ่มข้ึนทดแทนสินค้า

จากสหรัฐฯ ได้แก่ กุ้ง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรแปรรูป  และผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง ซ่ึงคาดว่าจีนจะนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐน้อยลง

จากการข้ึนภาษี เพื่อตอบโต้มาตรการทางการค้าของสหรัฐ  รวมทั้ง

สินค้าข้าว (ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ) ที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการ

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้

ต่อเนื่องและสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิม รวมถึงปัจจัยบวกจากนโยบาย

สนับสนุนภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การผลิต 
ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ และ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ขยายตัว  

ร้อยละ 5.02 และ 12.62 (%YoY) เพ่ือรองรับการส่งออกท่ี
ขยายตัว ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษ เช่น 
เส้นใยคอลาเจน เส้นใยอาระมิด และเสื้อผ้าท่ีผลิตจากเส้นใย
สังเคราะห์  

ผ้าผืน ลดลงร้อยละ 1.75 (%YoY) โดยเป็นการลดลง
ในกลุ่มผ้าทอจากฝ้ายซ่ึงไทยไม่มีวัตถุดิบในประเทศ และ
ความต้องการผ้าฝ้ายในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิต
ผ้าผืนท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ยังขยายตัวได้ดี  

การจําหน่ายในประเทศ 
 กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืน ขยายตัว ร้อยละ 18.98 

และ 9.48 (%YoY) โดยเป็นกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และผ้าผืนท่ีผลิต
จากเส้นใยสังเคราะห์ ส่วนหนึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตเสื้อ
ลายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลท่ี 10 รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตหมวกและผ้าพันคอในโครงการจิตอาสา เราทําความดี
ด้วยหัวใจ ซ่ึงมีประชาชนท่ัวประเทศเข้าร่วมโครงการจาํนวนมาก 
ประกอบกับมี โรงงานผลิตเส้นใยสั งเคราะห์ขายสินค้ า        
ล้างสต๊อกเพื่อเตรียมผลิตสินค้าชนิดใหม่ ส่งผลให้การจําหน่าย
ในประเทศขยายตัวสูง 

 เสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลง ร้อยละ 4.37  (%YoY) ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากผู้บริโภคสนใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกท่ีนําเข้าจาก
จีน และเวียดนาม 
 
 
 

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 

การส่งออก 
กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป มี

มูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 18.98  10.94 และ 11.67 ตามลําดับ 
(%YoY) โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 21 
นับต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 สําหรับสินค้าส่งออกสําคัญ 
คือ เส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีมีสมบัติพิเศษ ท่ีไทยมี
ศักยภาพท้ังในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสําคัญ 
ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา บังคลาเทศ และกัมพูชา   

คาดการณ์แนวโน้มเดือนสิงหาคม 2561 
แนวโน้มการผลิตกลุ่มเส้นใยสิ่งทอ และ ผ้าผืน    

คาดว่า จะขยายตัวในกลุ่มเส้นใยท่ีมีสมบัติพิเศษ และผ้าผืนท่ี
ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ เพ่ือรองรับการส่งออกไปยังตลาด
เวียดนาม บังคลาเทศ และญ่ีปุ่น สําหรับกลุ่มเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
อาจมีการผลิตทรงตัว เนื่องจากผู้บริโภคนิยมเสื้อผ้าจาก
ต่างประเทศในกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นราคาย่อมเยาจากจีน และ
กลุ่มสินค้าหรูแบรนด์ดัง 
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2561

3. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์    

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มีจํานวน 
183,119 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 3.10 (%MoM) 
แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.10  (%YoY) จาก
การปรับเพิ่มข้ึนของการผลิตรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 1 ตัน และ
อนุพันธ์ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ท้ังน้ี การผลิตรถยนต์ขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 13 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 

 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
มีจํานวน 81,946 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 6.72 
(%MoM) แต่เพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 25.73 
(%YoY) จากการปรับเพ่ิมข้ึนของการจําหน่ายรถยนต์น่ัง รถยนต์กระบะ 
1 ตัน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV เน่ืองจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม่ 

 การส่งออกรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มีจํานวน 
90,151 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 5.39 (%MoM) 
แต่เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 (%YoY) โดยการ
ส่ งอ อก รถ ยน ต์ ข ย ายตั ว ใน ป ระ เท ศ  แถบ เอ เชี ย  โอ เชี ย เนี ย     
ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 

  
“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม    

ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ปี 2560 เน่ืองจาก
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก” 

 อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561     
มีจํานวน 172,157 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 9.31 
(%MoM) แต่ เพิ่ ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน  ร้อยละ 0.37  
(%YoY) จากการปรับ เพิ่ ม ข้ึนของการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
เอนกประสงค์ 

 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561   
มียอดจําหน่ายจํานวน 134,036 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 
ร้อยละ 25.34 (%MoM) และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน     
ร้อยละ 2.60 (%YoY)  

 การส่งออกรถจักรยานยนต์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561     
มีจํานวน 31,941 คัน เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 3.19 
(%MoM) และเพิ่ม ข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.01 
(%YoY) โดยตลาดส่งออกมีการขยายตัวในประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม 
และกัมพูชา 

“คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์    
ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม     
ปี 2560” 
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4. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวม 
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ปริมาณการผลิต จําหนา่ยในประเทศและส่งออกปูนซเีมนต์รวม

 

 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
มีจํานวน  7.15 ล้านตัน  เพิ ่ม ขึ ้นจากเดือนมิถุนายน  ปี 2561   
ร้อยละ  1.21 (%MoM) และเพิ ่ม ขึ ้นจาก เด ือน เด ียวก ันของ     
ปีก ่อน  ร ้อยละ  6.30 (%YoY) เป ็นการผล ิต เพื ่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดในประเทศ 

 การจําหน่ ายปูนซี เมนต์รวมในประเทศ  ในเดือน
กรกฎาคม ปี 2561  มีปริมาณการจําหน่าย 2.90 ล้านตัน ลดลง
เพียงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 0.52 (%MoM) 
แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.45 
(%YoY) จากการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐท่ีมีความคืบหน้า
อย่างต่อเน่ืองและการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนท่ีมีการ
ขยายตัวตาม 

 การส่งออกปูนซีเมนต์รวม ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561  
มีจํานวน 1.06 ล้านตัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 
17.25 (%MoM) เน่ืองจากตลาดเมียนมาและลาวที่เคยเป็นตลาด
ส่งออกหลักปรับลดคําสั่งซ้ือลงอย่างต่อเน่ือง  แต่เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.45 (%YoY)  เป็นผล
จากตลาดส่งออกหลักอย่างบังคลาเทศ   และฟิลิปปินส์ ปรับเพ่ิม 
คําสั่งซ้ือ ร้อยละ 31.93  และ 27.08 ตามลําดับ 

 คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์
รวมในเดือนสิงหาคม ปี 2561  คาดว่าสามารถจะขยายตัวได้เพิ่มข้ึน  
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังปัจจัยลบจากภาวะฝนตกชุกและการเกิดภาวะ    
นํ้าท่วมในหลายจังหวัด 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเมด็) 
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ปริมาณการผลิต จําหน่ายในประเทศและสง่ออกซเีมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด)

 
 

ที่มา : 1. ปริมาณการผลิตและจําหน่ายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2. ปริมาณการส่งออก : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย ์

 การผลิตซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกรกฎาคม  ปี 2561  
มีจํานวน 3.43 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน ปี 2561  ร้อยละ 2.10 
(%MoM) แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.19 (%YoY)  

 การจําหน่ายซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ภายในประเทศ 
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 มียอดจําหน่ายจํานวน 2.90 ล้านตัน 
ลดลงจากเดือนมิถุนายน ปี 2561 ร้อยละ 0.52 (%MoM) เน่ืองจาก
เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม เกิดภาวะนํ้าท่วมในหลายจังหวัด  แต่เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.61 (%YoY) เน่ืองจาก
ตลาดในประเทศขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ  และความต้องการ
เพิ่มข้ึนตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐและ
การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน 

 การส่งออกซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2561 มีจํานวน 0.41 ล้านตัน  เพิ่มข้ึนจากเดือนมิถุนายน  ปี 2561 
ร้อยละ 11.39 (%MoM)  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 6.41  (%YoY)  เป็นผลจากตลาดส่งออกหลักอย่างเมียนมา 
และ กัมพูชา ปรับลดคําสั่งซ้ือ ร้อยละ 31.27 และ 23.03 ตามลําดับ 

 ค าด ก า รณ์ แ น ว โ น้ ม ข อ งอุ ต ส าห ก ร รม ก า รผ ลิ ต  
ปูนซีเมนต์ (ไม่รวมปูนเม็ด) ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 คาดว่าจะยัง
สามารถขยายตัวได้ดีข้ึนอีกตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง
ด้านสาธารณูปโภคภาครัฐ และตามการขยายตัวของการก่อสร้าง
ภาคเอกชน 
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5. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงทรงตัว โดยปรับตัวลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยมีดัชนี
ผลผลิตอยู่ที่ระดับ 99.3 สินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า     
เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า และสายไฟฟ้า โดยลดลงร้อยละ 22.7, 

17.5, 12.1, 9.0 และ 3.3 ตามลําดับ โดยมอเตอร์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้ามี
การผลิตลดลงเนื่องจากความต้องการในประเทศลดลง ในขณะที่ตู้เย็น 
เตาไมโครเวฟ และเคร่ืองซักผ้ามีการผลิตที่ลดลงเนื่องจากคําส่ังซื้อจาก
ต่างประเทศท่ีลดลง ในขณะที่ สินค้าที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กระติก     
น้ําร้อน คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ หม้อหุงข้าว และพัดลม     
ตามบ้าน โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.4, 14.6, 14.4, 9.1 และ 2.6 ตามลําดับ 
โดยกระติกน้ําร้อนมีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากความต้องการใช้ในประเทศทําให้
มีการจําหน่ายมากขึ้น เคร่ืองปรับอากาศ หม้อหุงข้าว พัดลม และ
คอมเพรสเซอร์มีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

 การส่งออกเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีมูลค่าการส่งออก 1,896.1     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลัก อาทิ เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 408.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19.2 เคร่ืองอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบมีมูลค่า
ส่งออก 135.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.0 ในขณะที่ตู้เย็นมี
มูลค่าส่งออก 119.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.8 โดยลดลงใน
ตลาดหลักเกือบทั้งหมด เช่น อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ส่วน
เคร่ืองซักผ้ามีมูลค่าส่งออก 110.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.2 
โดยลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา 

“คาดการณ์การผลิตเดือนสิงหาคม 2561 อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะ
ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
สินค้าเคร่ืองปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
เคร่ืองซักผ้า ตู้เย็นมีคําส่ังซื้อจากต่างประเทศลดลง” 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.1 
เมื่ อ เที ยบ กับ เดือนเดียวกันของปี ก่อน  เนื่ องจากก ลุ่ม สินค้ า
อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ห ลั ก  ไ ด้ แ ก่  Monolithic IC, PCBA, Printer, 
Semiconductor devices transistor (อุ ป ก ร ณ์ ก่ึ ง ตั ว นํ า 
ทรานซิสเตอร์), HDD  และ Other IC เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.0, 13.9, 
9.6, 8.9, 8.5 และ 5.2 ตามลําดับ ตามการขยายตัวของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะ IC ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้เป็น
ชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึง
นํ าไปใช้ เป็นชิ้น ส่วน  Smart phone, Tablet ส่วน  HDD มีการ
พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage และในตลาดมี
การพัฒนา Semiconductor มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของ
อุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ เช่น นาฬิกาจอ LED และโฟโต้เซนเซอร์ที่ใช้
ในกล้องถ่ายรูป 

 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 3,019.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน     
ของปี ก่อน จากตลาดหลักเกือบทั้ งหมดปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จีน 
อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,172.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.7 ในขณะที่วงจรรวม (IC) มีมูลค่าส่งออก 671.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 2.3 โดยลดลงในตลาดจีนร้อยละ 41.5 และสหภาพยุโรป
ร้อยละ 2.2 

“คาดการณ์ ก ารผ ลิต เดื อน สิ งห าคม  2561  อุ ตส าหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วงจรรวม เคร่ืองโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง” 
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6. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 ดัชนีการผลิต ในเดือนกรกฎาคม ปี  2561 มี ค่า 
130.1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก คือ เหล็กทรงแบนและ
เหล็กทรงยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5.3 เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของเหล็กแผ่นเคลือบ
โครเมียม ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.1 จากคําสั่งซ้ือที่เพิ่มข้ึนของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง รองลงมา ได้แก่ เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2  6.5 และ 5.5 ตามลําดับ  ส่วนผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มเหล็กทรงยาว ลดลงร้อยละ 2.5 โดยเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดเย็น ลดลงร้อยละ 13.4 รองลงมา คือ เหล็กเส้น
กลม เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
ลดลงร้อยละ 8.9  7.2 และ 5.0 ตามลําดับ ซ่ึงเหล็กเส้นข้ออ้อย 
ดัชนีผลผลิตลดลงติดต่อกันหลายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560-พฤษภาคม 2561 และเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 กลับมา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 หลังจากนั้นเดือนกรกฎาคม 2561 กลับมา
ลดลงอีกคร้ัง 

 การจําหน่ายในประเทศ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
มีปริมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน สําหรับเหล็กทรงยาว มีการบริโภค 0.4   
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.3 โดยเพิ่มข้ึนในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.0 
และเหล็กลวด เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.6  โดยเหล็กเส้นและเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ  เพิ่ม ข้ึนเป็นเดือนแรก หลังจากลดลง
ติดต่อกันมา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561  ส่วน
เหล็กทรงแบน มีปริมาณ 1.0 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.8 โดย

เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม เพิ่มข้ึนร้อยละ 42.0 รองลงมา ได้แก่ 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอ่ืน ๆ และ
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทั้ งแบบ HDG และ EG) เพิ่ม ข้ึน    
ร้อยละ 13.4  9.7 และ 5.4 ตามลําดับ 

 การนําเข้า ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 การนําเข้า 
มีปริมาณ 0.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็กทรงแบน          
มีปริมาณ 0.8 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.3 เนื่องจากการนําเข้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง ประเภท Carbon Steel เหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดบาง ประเภท Alloy 
Steel ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 146.2  54.2 และ 45.3 ตามลําดับ   
ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว มีปริมาณ 0.2 ล้านตัน 
เพิ่ ม ข้ึน ร้อยละ  3.5 เนื่ องจากการนําเข้าเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณรีดร้อน ประเภท Carbon Steel เหล็กลวด ประเภท 
Carbon Steel และ เหล็ ก เส้ น  ประ เภท  Stainless Steel       
ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 116.9  28.3 และ 15.7 ตามลําดับ 

“แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในเดือนสิงหาคม 2561 
คาดการณ์ว่า การผลิตชะลอตัว โดยดัชนีการผลิตลดลงร้อยละ 
3.0 ซ่ึงลดลงจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนและกลุ่มเหล็ก
ทรงยาว โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนลดลง เนื่องจาก
คําสั่งซ้ือที่ลดลงของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองซักผ้าและตู้เย็น ส่วนเหล็ก
ทรงยาวการผลิตทรงตัว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าติดตาม
เกี่ยวกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะยังเป็น
อุปสรรคสําหรับผู้ผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในด้าน
การส่งออก ประกอบกับสหรัฐฯ กําลังยกร่างกฎหมายใหม่ 
“FART Act” ซ่ึ งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ สามารถออกประกาศคําสั่งปรับข้ึนภาษีนําเข้าสินค้า
รายการใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงอัตราภาษีปกติ (MFN) 
และเพดานภาษีที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) ซ่ึง
เปรียบเสมือนว่ากฎหมายนี้ เป็นกฎหมายที่สหรัฐฯ สามารถดึง
ตัวเองออกจากความเป็นสมาชิก WTO แบบกลาย ๆ” 

 
 

 


